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Mykofenolan mofetilu (MMF) jest w ostatniej dekadzie szeroko wprowadzany do terapii schorzeñ o pod³o¿u immunologicznym. Mechanizm dzia³ania polegaj¹cy na hamowaniu proliferacji limfocytów T i B oraz komórek mezangium
stwarza racjonalne przes³anki do stosowania MMF w leczeniu pierwotnych glomerulopatii. W artykule przedstawiono aktualne wyniki badañ dotycz¹cych wykorzystania MMF w terapii pierwotnych glomerulopatii. Zachêcaj¹ce obserwacje poczyniono w leczeniu zespo³ów nerczycowych w przebiegu zmian minimalnych i FSGS. Wskazuj¹ one na przydatnoæ MMF w leczeniu opornych na
glikokortykosteroidy, leki alkiluj¹ce lub cyklosporynê zespo³ów nerczycowych
na pod³o¿u FSGS. MMF zwiêksza równie¿ prawdopodobieñstwo uzyskania remisji w nefropatii b³oniastej. Kontrowersyjne s¹ doniesienia na temat skutecznoci MMF w nefropatii IgA. Korzystny profil dzia³añ niepo¿¹danych sprawia, ¿e
leczenie MMF stanowi w pierwotnych glomerulopatiach wartociow¹ alternatywê dla klasycznych schematów terapii immunosupresyjnej.
(NEFROL. DIAL. POL. 2009, 13, 67-70)

The role of mycophenolate mofetil in treatment of
primary glomerulopathies
Mycophenolate mofetilu is the antiproliferative agent, inhibiting B, T and
mesangial cells proliferation. Recently it has been widely investigated in the
treatment of immune diseases. This review includes currently available data on
the MMF application in the treatment of primary glomerulopathies. Encouraging
results has been obtained in remission induction in minimal change disease
and FSGS. MMF may be effective in FSGS patients who are refractory to steroids, cyclosporine or cyclophosphamide. In membranous nephropathy, therapy
with MMF increases the probability of remission. Conflicting results were reported on the effect of MMF administration in IgA nephropathy. In conclusion,
MMF due to the beneficial safety profile appears to be a valuable alternative to
classic immunosuppressive regimens in the treatment of primary
glomerulopathies.
(NEPHROL. DIAL. POL. 2009, 13, 67-70)

Wstêp
Mykofenolan mofetilu (MMF) jest w
ostatniej dekadzie szeroko wprowadzany do
terapii schorzeñ o pod³o¿u immunologicznym. Mechanizm dzia³ania, polegaj¹cy na
hamowaniu proliferacji limfocytów T i B oraz
komórek mezangium, stwarza patofizjologiczne uzasadnienia dla stosowania MMF
w leczeniu pierwotnych glomerulopatii. W
dalszych czêciach opracowania przedstawiono aktualne wyniki badañ nad wykorzystaniem MMF w terapii poszczególnych postaci morfologicznych pierwotnych glomerulopatii.
Submikroskopowe k³êbuszkowe
zapalenie nerek
Powszechnie znanym wyró¿nikiem
przebiegu klinicznego submikroskopowego
k³êbuszkowego zapalenia nerek jest ustêpowanie nerczycowego bia³komoczu po
zastosowaniu leczenia prednizonem. Jednak tylko u 20% doros³ych chorych i 24%
dzieci jednorazowa kuracja glikokortykoste-

roidami powoduje trwa³¹ remisjê. Szczególny problem stwarzaj¹ osoby dotkniête czêst¹ nawrotowoci¹ i steroidozale¿noci¹
zespo³u nerczycowego. Standardowym postêpowaniem terapeutycznym jest wówczas
do³¹czenie cytostatyku alkiluj¹cego cyklofosfamidu, a przy nawrocie nerczycy  mimo
tej terapii  wprowadzenie do leczenia cyklosporyny. Postêpowanie to pozwala
przede wszystkim unikn¹æ niepo¿¹danych
nastêpstw powtarzanych kuracji prednizonem. Nie zmienia jednak historii naturalnej
submikroskopowego KZN, zastêpuj¹c jedynie prednizonozale¿noæ remisji jej zale¿noci¹ od cyklosporyny. Zjawisko to próbuje siê ograniczaæ wyd³u¿aj¹c terapiê cyklosporyn¹, podaj¹c ten lek nawet przez kilka
lat, w najmniejszej podtrzymuj¹cej remisjê
dawce 1,0-1,5 mg/kg. Obci¹¿eniem tego postêpowania jest nefrotoksycznoæ d³ugotrwa³ego leczenia cyklosporyn¹ [13]. Doniesienia ostatnich lat wskazuj¹, ¿e zastosowanie mykofenolanu mofetilu mo¿e stanowiæ korzystn¹, pozbawion¹ nefrotoksyczno-
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ci alternatywê dla cyklosporyny w przezwyciê¿aniu prednizonozale¿noci remisji submikroskopowego KZN u dzieci i doros³ych
[20,21]. W kilku badaniach dotycz¹cych
populacji pediatrycznej wykazano, ¿e leczenie mykofenolanem mofetilu zmniejsza czêstoæ i steroidozale¿noæ nawrotów nerczycy [9,10,15]. Dla przyk³adu Mendizábal i
wsp. donieli o zachêcaj¹cych wynikach
podawania mykofenolanu mofetilu 11 dzieciom cierpi¹cym na steroido- i cyklosporynozale¿ny zespó³ nerczycowy na pod³o¿u
submikroskopowego KZN, bezskutecznie
leczonych wczeniej cyklofosfamidem [15].
Preparat stosowano w redniej dawce 624
± 136 mg/m2 co 12 godzin, monitoruj¹c terapiê oznaczeniami stê¿eñ kwasu mykofenolowego w surowicy, które utrzymywano
(tzw. stê¿enia minimalne, Co) w zakresie 1,2
-5,9 mg/ml, rednio 2,9 ± 1,17 mg/ml. Mykofenolan mofetilu wprowadzano po wczeniejszym indukuj¹cym remisjê leczeniu
prednizonem, do³¹czaj¹c przy obni¿eniu
dawki steroidu do 0,5-1 mg/kg co drugi
dzieñ. Przeciêtny okres przyjmowania mykofenolanu mofetilu wynosi³ 8,5 ± 3,6 miesi¹ca. U trzech pacjentów kuracja mykofenolanem mofetilu przerwa³a zjawisko czêstej nawrotowoci i pozwoli³a na uzyskanie
ponad 6 miesiêcznego okresu remisji nerczycy bez leczenia immunosupresyjnego, u
dwóch dalszych remisja trwa³a krócej od 2
do 6 miesiêcy, a u pozosta³ych 5 nast¹pi³
nawrót nerczycy po zakoñczeniu przyjmowania mykofenolanu mofetilu. Nale¿y podkreliæ, ¿e by³a to grupa wyselekcjonowana, o najwy¿szym stopniu trudnoci osi¹gniêcia powodzenia terapii, gdy¿  jak wspomniano  u ¿adnego z tych dzieci wczeniejsze leczenie cyklofosfamidem nie zmniejszy³o czêstej nawrotowoci zespo³u nerczycowego i steroidozale¿noci remisji. Przydatnoæ mykofenolanu mofetilu w podtrzymywaniu remisji czêsto nawracaj¹cego i steroidozale¿nego zespo³u nerczycowego u
dzieci potwierdzili w obszerniejszych badaniach Hogg i wsp. [10], którzy zastosowali
mykofenolan mofetilu w zbli¿onej dawce 600
mg/m2 co 12 godzin (maksymalnie 2 x 1 g)
podawanej przez okres 6 miesiêcy po uzyskaniu wczeniejszej remisji prednizonem.
U 32 leczonych w ten sposób dzieci osi¹gniêto wyd³u¿enie redniego okresu bez
nawrotu do 14,7 miesi¹ca w porównaniu z
2 miesi¹cami podczas uprzedniego przebiegu. Po zakoñczeniu terapii mykofenolanem mofetilu bez nawrotu w przeci¹gu ca³ej obserwacji (18 do 30 miesiêcy) pozosta³o 8 dzieci (25%), u 8 do nawrotu dosz³o jeszcze w trakcie pobierania MMF, a u kolejnych
16 po zaprzestaniu przyjmowania leku.
Dane odnosz¹ce siê do chorych doros³ych s¹ skromniejsze i w dwóch badaniach
obejmuj¹ 12 chorych z czêsto nawracaj¹cym i steroido/cyklosporynozale¿nym zespo³em nerczycowym na pod³o¿u submikroskopowego KZN [5,6]. U 11 sporód nich
stosuj¹c mykofenolan mofetilu wraz z prednizonem uzyskano remisjê z mo¿liwoci¹
odstawienia lub zmniejszenia dawki steroidu. Mykofenolan mofetilu podawano w dawce 2 x 1 g, do której w badaniu Choi i wsp.
dochodzono stopniowo, poprzez 3 x 0,5 g,
zaczynaj¹c od 2 x 0,5-0,75 g [5]. Choi i wsp.
podaj¹ w swojej publikacji informacje na temat trwa³oci remisji po zakoñczeniu lecze-
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nia mykofenolanem mofetilu. W okresie
ostatniej obserwacji, przeprowadzonej w
czasie od 2 do 30 miesiêcy po zaprzestaniu
przyjmowania mykofenolanu mofetilu, pe³na remisja zespo³u nerczycowego utrzymywa³a siê u wszystkich 6 chorych, u których
j¹ uzyskano.
Ogniskowe segmentalne
stwardnienie k³êbuszków nerkowych
Leczenie ogniskowego segmentalnego
stwardnienia k³êbuszków nerkowych
(FSGS) jest zadaniem bardzo trudnym. Za
pomoc¹ monoterapii prednizonem ca³kowit¹ remisjê uzyskuje siê u 25 do 40% chorych, których dotykaj¹  podobnie jak w submikroskopowym KZN  zjawiska czêstej nawrotowoci i steroido/cyclosporynozale¿noci remisji. U oko³o 20% chorych z opornoci¹ na leczenie prednizonem mo¿na uzyskaæ remisjê podaj¹c cyklosporynê. Rokowanie u chorych na FSGS z utrzymuj¹cym
siê nerczycowym bia³komoczem jest bardzo
niepomylne i u 75% chorych rozwija siê w
ci¹gu 5 lat schy³kowa niewydolnoæ nerek
[13]. Mykofenolan mofetilu by³ stosowany w
leczeniu zespo³u nerczycowego w przebiegu FSGS w sposób przedstawiony w czêci dotycz¹cej submikroskopowego KZN. W
tych wci¹¿ jeszcze nielicznych badaniach
mykofenolan mofetilu co najmniej dorównywa³ cyklosporynie w stabilizacji remisji
zespo³u nerczycowego, w ograniczaniu czêstej nawrotowoci nerczycowego bia³komoczu i prednizonozale¿noci uzyskanych remisji [3,5]. Mniejsz¹ skutecznoæ wykaza³
natomiast mykofenolan mofetilu, gdy wprowadzano go jako tzw. terapiê ratunkow¹
w przypadkach opornoci na prednizon i cyklosporynê. Nawet jednak na tym najtrudniejszym polu efekty mo¿na uznaæ za doæ
obiecuj¹ce. W badaniu, którego wyniki og³osi³ zespó³ hiszpañski [19], mykofenolanem
mofetilu leczono 22 chorych na FSGS, z
nerczycowym bia³komoczem opornym na
prednizon i cyklosporynê. Preparat podawano w dawce 2 g/dobê przy filtracji k³êbuszkowej > 60 ml/min i 1,5 g/dobê przy filtracji
poni¿ej tego progu. Okres leczenia prednizonem wynosi³ 12 miesiêcy. Pe³ny efekt
podawania mykofenolanu mofetilu obserwowano w przypadkach pozytywnej odpowiedzi po 6 miesi¹cach. Ca³kowit¹ remisjê uzyskano u 2 chorych (9%), czêciow¹ u 10
chorych (45%). W sumie odsetek ca³kowitych i czêciowych remisji wyniós³ 54%.
Nefropatia b³oniasta
Nefropatia b³oniasta jest przyczyn¹ 2233% przypadków zespo³u nerczycowego u
doros³ych, dwa razy czêciej wystêpuje u
mê¿czyzn, trzy razy czêciej u osób w starszym wieku ni¿ m³odych doros³ych, rzadko
u dzieci. W 2/3 przypadków ma ona nieznan¹ etiologiê, a w 1/3 jest to glomerulopatia
wtórna w przebiegu SLE, nowotworów, zaka¿eñ lub ekspozycji na leki albo toksyny.
Wg Ponticellego do niewydolnoci nerek
dochodzi w 50% przypadków po up³ywie 10
lat [18]. Metody leczenia glomerulopatii b³oniastej pozostaj¹ dyskusyjne ze wzglêdu na
potencjalnie niskie ryzyko rozwoju niewydolnoci nerek. Jednak utrzymuj¹cy siê zespó³
nerczycowy prowadzi do szeregu powik³añ
(zakrzepica, niekorzystny wp³yw bia³komoczu na funkcjê nerek, powik³ania sercowo-

naczyniowe) dlatego pacjenci tej kategorii
(zw³aszcza bia³komocz >8 g/doba przez 6
miesiêcy) i/lub upoledzon¹ funkcj¹ nerek
powinni byæ leczeni nie tylko objawowo ale i
immunosupresyjnie. Rokowanie pogarsza
zaawansowany wiek, p³eæ mêska, nadcinienie têtnicze, hipoalbuminemia, podwy¿szone stê¿enie kreatyniny w surowicy. W
leczeniu nefropatii b³oniastej znalaz³y zastosowanie glikokortykosteroiy, leki alkiluj¹ce,
cyklosporyna A, mykofenolan mofetilu, takrolimus, rituximab, ACTH, wlewy ludzkich
immunoglobulin.
Wczesne doniesienia na temat zastosowania MMF w nefropatii b³oniastej dotyczy³y ciê¿kich przypadków zespo³u nerczycowego opornych na stosowane leczenie
glikokortykosteroidami i cykofosfamidem. W
tym pilota¿owym badaniu przy zastosowaniu 1,5-2,0 g/dobê MMF przez 8 miesiêcy
uzyskano zmniejszenie bia³komoczu bez
pe³nej remisji, a u czêci chorych tak¿e stabilizacjê funkcji nerek [16]. Wyniki próby klinicznej bez randomizacji, w której skutecznoæ i bezpieczeñstwo MMF w terapii idiopatycznej nefropatii b³oniastej porównano z
historyczn¹ grup¹ kontroln¹ leczon¹ cyklofosfamidem opublikowa³a Branten i wsp. w
2007 roku w AJKD [1]. U 32 pacjentów z
upoledzon¹ funkcj¹ nerek (rednie wartoci stê¿enia kreatyniny w surowicy wynosi³y 1,8 mg/dL w obu grupach) stosowano glikokortykosteroidy i MMF w dawce 2,0 g/24h
przez 12 miesiêcy. Grupê kontroln¹ stanowi³o odpowiednio dobranych 32 chorych leczonych cyklofosfamidem w dawce 1,5mg/
kg/d przez 12 miesiêcy. Czas obserwacji
wynosi³ 23 miesi¹ce (11-46 m.). MMF okaza³ siê porównywalny z cykofosfamidem w
uzyskaniu redukcji bia³komoczu. W czasie
12 miesiêcy terapii obserwowano zmniejszenie bia³komoczu z 8,4 g/d do 1,41 g/d w grupie MMF i z 9,19 g/d do 1,13 g/d w grupie z
cyklofosfamidem. Remisjê uzyskano w 66%
przypadków w grupie MMF i 72% w grupie
cykofosfamidem. W grupie MMF 16% chorych nie odpowiedzia³o na leczenie, a w grupie z cyklofosfamidem nie obserwowano
niepowodzenia terapii. U chorych leczonych
MMF istotnie czêciej stwierdzano nawrót
zespo³u nerczycowego 38% versus 13%
(p<0,01). Czêstoæ zdarzeñ niepo¿¹danych
by³a porównywalna w obu grupach 75% vs
69%. Czynnoæ nerek uleg³a poprawie zarówno w przypadku leczenia MMF jak i cyklofosfamidem. Ograniczeniem badania by³
brak randomizacji i stosunkowo krótki okres
obserwacji. Nale¿y tak¿e podkreliæ, ¿e w³¹czono chorych podwy¿szonego ryzyka z
pogorszeniem funkcji nerek.
Wyniki randomizowanego, kontrolowanego badania pierwszego leczenia MMF w
skojarzeniu z glikokortykosteroidami chorych z zespo³em nerczycowym (bia³komocz
5,7 g/doba) i prawid³ow¹ czynnoci¹ nerek
(klirens kreatyniny  94,4 ml/min) opublikowali autorzy chiñscy [4]. Badaniem objêto
11 pacjentów, u których zastosowano MMF
w dawce 2,0 g/d przez 6 miesiêcy w skojarzeniu z prednizonem podawanym doustnie
od dawki 0,8 mg/ kg mc obni¿anej co dwa
tygodnie i ca³kowicie odstawianym po 6 miesi¹cach, a grupê kontroln¹ stanowi³o 9 chorych leczonych wg zmodyfikowanego schematu Ponticellego tzn. stosowano naprzemiennie przez miesi¹c GS i przez miesi¹c
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chlorambucil w dawce 0,2 g/kg mc, ³¹cznie
przez 6 miesiêcy. Czas obserwacji wynosi³
15 miesiêcy. Ca³kowit¹ remisjê (bia³komocz
< 0,3 g/d) uzyskano u 27,2% leczonych MMF
i 33,3% leczonych schematem Ponticellego, podobne porównywalne wyniki czêciowej remisji obserwowano odpowiednio w
36,4% i 33,3% przypadków. Czas leczenia
do uzyskania remisji wynosi³ odpowiednio
4,9 miesi¹ca i 6,0 miesiêcy w grupach MMF
i kontrolnej. Nawrót obserwowano u 2 pacjentów leczonych MMF i u 1 otrzymuj¹cego chlorambucil. Czynnoæ nerek nie uleg³a zmianie w obu badanych grupach. W
grupie MMF obserwowano mniejsz¹ liczbê
dzia³añ niepo¿¹danych. Nale¿y podkreliæ,
¿e pacjenci leczeni MMF otrzymali istotnie
ni¿sz¹ dawkê kumulacyjn¹ GS wynosz¹c¹
3,8 g, a w grupie kontrolnej 9,9 g. Wprawdzie liczba badanych chorych jest niewielka ale uzyskane wyniki wskazuj na porównywaln¹ skutecznoæ MMF z lekiem alkiluj¹cym przy jednoczenie wiêkszym bezpieczeñstwie wynikaj¹cym z ograniczenia stosowania GS i mniejszej liczbie dzia³añ niepo¿¹danych.
Badacze francuscy przedstawili ostatnio
wyniki prospektywnego, randomizowanego
badania, w którym oceniano skutecznoæ i
bezpieczeñstwo 12-miesiêcznej monoteraii
mykofenolanem mofetilu u 19 pacjentów z
potwierdzon¹ biopsyjnie nefropati¹ b³oniast¹ i zespo³em nerczycowym [7]. Grupê kontroln¹ stanowi³o 17 pacjentów nie leczonych.
MMF stosowano w dawce 2,0 g/dobê. W
obu grupach pacjenci otrzymywali tradycyjne leczenie objawowe (ACEI, statyny, dieta
niskosodowa, niskobia³kowa). Wskanik
bia³komocz/kreatynina (mg/g) pozostawa³
stabilny w obu grupach w czasie 12 miesiêcy obserwacji (4,69 mg/g w grupie MMF,
6,58 mg/g w grupie kontrolnej), czêstoæ
ca³kowitej remisji (1 MMF, 2 kontrola) i czêciowej (6 MMF, 5 kontrola) by³a porównywalna w obu grupach, równie¿ czynnoæ
nerek mierzona eGFR pozosta³a nie zmieniona. Autorzy jako ograniczenie swego
badania wymieniaj¹ ma³¹ liczebnoæ grupy
i krótki czas obserwacji, w którym nie uzyskano zmniejszenia bia³komoczu ani zwiêkszenia szansy remisji.
Wyniki pilota¿owego randomizowanego
badania obejmuj¹cego 54 pacjentów z zespo³em nerczycowym w przebiegu nefropatii
b³oniastej (21) lub FSGS (33) opublikowali
Nayagam i wsp. [17]. Do grupy leczonej
przez 6 miesiêcy MMF w dawce 2,0 g/dobê
i prednizolonem 0,5 mg/kg mc, zrandomizowano 28 chorych (11 MN, 17 FSGS), pozosta³ych 26 pacjentów otrzymywa³o konwencjonaln¹ terapiê obejmuj¹c¹ w grupie
FSGS prednizolon w dawce 1 mg/kg mc
przez 3-6 miesiêcy, a w grupie nefropatii b³oniastej naprzemiennie pulsy steroidów i cyklofosfamidu przez 6 miesiêcy. Remisjê uzyskano u 68% pacjentów leczonych MMF i u
73% leczonych konwencjonalnie. Tylko u
chorych z FSGS terapia MMF spowodowa³a skrócenie czasu do uzyskania remisji i
umo¿liwi³a obni¿enie kumulacyjnej dawki
steroidów. W grupie z nefropati¹ b³oniast¹
nie uzyskano tych korzyci. W badaniu wykazano, ¿e skutecznoæ 6-miesiêcznej terapii MMF jest porównywalna z leczeniem
klasycznym cytostatykami.
Aczkolwiek dotychczas nie uda³o siê

wykazaæ przewagi MMF nad lekami alkiluj¹cymi w skutecznoci terapii nefropatii b³oniastej, to jednak wydaje siê on byæ obiecuj¹c¹ alternatyw¹ dla konwencjonalnych
schematów leczenia.
Nefropatia IgA
Nefropatia IgA nale¿y do najczêciej
wystepuj¹cych glomerulopatii na wiecie,
wykazuje du¿e zró¿nicowanie geograficzne,
co mo¿e mieæ pod³o¿e genetczne, czêsta
jest u rasy kaukaskiej w Europie (13-20%
wszystkich KZN a najczêciej wystêpuje w
Azji (30-50% wszystkich KZN). Przebieg
nefropatii IgA jest ³agodny i powolny, po up³ywie 20 lat 20% chorych rozwija niewydolnoæ nerek, a po 30 latach 50% st¹d decyzje o leczeniu nie zachowawczym podejmowane s¹ u pacjentów podwy¿szonego ryzyka progresji czyli z zespo³em nerczycowym
i/lub pogarszaj¹c¹ siê niewydolnoci¹ nerek.
MMF zastosowano w kilku badaniach klinicznych, w tym dwóch u rasy kaukaskiej,
które nie wykaza³y korzyci z leczenia MMF
i jedno u rasy ¿ó³tej, w którym uzyskano korzysty efekt terapeutyczny. W próbie klinicznej przeprowadzonej w Hong Kongu badano 40 chorych z nefropati¹ IgA (bia³komocz
>1 g/d), u których nie obserwowano odpowiedzi na konwencjonalne leczenie za pomoc¹ inhibitorów ACE lub blokera receptora AT1 [22]. Pacjentów randomizowano do
2 grup  20 otrzymuj¹cych MMF (bez glikokortykosteroidów) przez 24 tygodnie i kontynuuj¹cych konwencjonalne leczenie
(n=20). W grupie chorych otrzymuj¹cych
MMF w dawce 1,5-2,0 g/d obserwowano
istotne zmniejszenie bia³komoczu o co najmniej 50% w porównaniu z grup¹ chorych
otrzymuj¹cych leczenie konwencjonalne
(80% leczonych vs 30% w grupie kontrolnej). Efekt ten utrzymywa³ siê przez kolejne
72 tygodnie. Nie stwierdzono ró¿nic w czynnoci nerek pomiêdzy obydwoma grupami
chorych. Natomiast odmienne wyniki uzyskano w badaniach europejskim i amerykañskim. W belgijskiej próbie klinicznej prospektywnej trwaj¹cej 3 lata, randomizowanej,
przeprowadzonej na 34 pacjentach podwy¿szonego ryzyka z upoledzon¹ funkcj¹ nerek, klirens inuliny > 20 ml/min < 70 ml/min.
MMF w dawce 2 g/d otrzymywa³o 21 chorych w skojarzeniu z ACE a u 13 pacjentów
komparatorem by³o placebo. Po 3 latach
MMF dodany do ACE nie wykaza³ dodatkowego korzystnego efektu w porównaniu z
placebo na progresjê choroby nerek u pacjentów podwy¿szonego ryzyka [14]. Nale¿y podkreliæ, ¿e grupa by³a nieliczna, wykluczono chorych wysokiego ryzyka progresji choroby nerek z klirensem poni¿ej 70 ml/
min i bia³komoczem >3 g, nie zastosowano
tak¿e w skojarzeniu z MMF glikokortykosteroidów. Badanie amerykañskie opublikowane przez Frisch w NDT obejmowa³o 32 chorych z bia³komoczem >1 g/d i wyst¹pieniem
przynajmniej jednego czynnika ryzyka progresji takich jak p³eæ mêska, nadcinienie
têtnicze, klirens kreatyniny w przedziale 2080 ml/min, w biopsji obecnoæ twardnienia
k³êbuszków lub w³óknienia i zaniku cewek.
Pacjenci byli randomizowani do grupy leczonej MMF 2,0 g/d (n=17) przez 12 miesiêcy
lub kontrolnej otrzymuj¹cej placebo (n=15).
Wszyscy otrzymywali ACEI. rednie stê¿enie kreatyniny w surowicy wynosi³o 2,4 mg%.
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W czasie 24 miesiêcy obserwacji przebieg
kliniczny w obu grupach by³ porównywalny.
Autorzy stwierdzaj¹, ¿e prawdopodobnie
MMF nie jest skuteczny u chorych z umiarkowan¹ niewydolnoci¹ nerek [8].
Przedstawione dane nie upowa¿niaj¹ do
rutynowego stosowania MMF w nefropatii
IgA. Dla okrelenia roli MMF w terapii nefropatii IgA konieczne jest przeprowadzenie du¿ych badañ randomizowanych. Obecnie w toku s¹ dwa wieloorodkowe badania. W Europie grupa w³oska prowadzi prospektywne, randomizowane, kontrolowane
badanie oceny wp³ywu wczesnego 12-miesiêcznego leczenia ACEI lub ACEI w skojarzeniu z MMF na odleg³¹, 5-letni¹ czynnoæ
nerek pacjentów z nefropati¹ IgA (bia³komocz >1 g/d, P kreat <2 mg/dL) [2]. Badanie amerykañskie (ISRCTN 62574616) zak³ada wstêpn¹ terapiê 3-miesiêczn¹ ACEI
(lisinopril) i preparatem omega 3 kwasów
t³uszczowych (FOS  Omacor) a nastêpnie
randomizacjê do grupy leczonej dodatkowo
MMF przez 12 miesiêcy lub otrzymuj¹cej
placebo. Kolejne 12 miesiêcy pacjenci bêd¹
otrzymywali tylko ACEI i FOS. Ocena skutecznoci planowana jest po 24 miesi¹cach
badania [11]. Na wyniki tych dwóch badañ
musimy poczekaæ.
B³oniasto-rozplemowe k³êbuszkowe
zapalenie nerek
Idiopatyczne b³oniasto-rozplemowe
KZN jest stosunkowo rzadk¹ postaci¹ glomerulopatii ale ze wzglêdu na du¿¹ progresje do niewydolnoci nerek (60% w ci¹gu
10 lat) istniej¹ wskazania do intensywnego
leczenia immunosupresyjnego. Dotychczas
nie opublikowano wyników badañ randomizowanych. W przeprowadzonej retrospektywnej analizie 11 chorych z bia³komoczem
nerczycowym i prawid³ow¹ czynnoci¹ nerek porównano skutecznoæ leczenia MMF
w skojarzeniu z doustnym prednizonem u 5
chorych z nie leczon¹ grup¹ kontroln¹. Po
18 miesi¹cach obserwacji stwierdzono istotn¹ redukcjê bia³komoczu w grupie leczonej
MMF (z 5,09 g/24h do 2,59 g/24h) oraz nie
zmienion¹ czynnoæ nerek. W grupie kontrolnej nie uzyskano zmniejszenia bia³komoczu w trakcie obserwacji, a klirens kreatyniny po 18 miesi¹cach obni¿y³ siê z 108 do
67 ml/min. Wstêpne wyniki badania wskazuj¹, ¿e MMF w skojarzeniu z prednizonem
wywiera korzystny efekt na redukcjê bia³komoczu i zachowanie funkcji nerek [12].
Podsumowanie
Mykofenolan mofetilu stanowi alternatywê wobec prednizonu i cyklosporyny w
podtrzymywaniu remisji zespo³ów nerczycowych na pod³o¿u submikroskopowego KZN
i FSGS, przebiegaj¹cych z czêst¹ nawrotowoci¹ i steroido/cyklosporynozale¿noci¹
remisji. Ma równie¿ pewn¹ przydatnoæ w
leczeniu opornego na prednizon, cytostatyki alkiluj¹ce i cyklosporynê zespo³u nerczycowego w przebiegu FSGS. W idiopatycznej nefropatii b³oniastej zwiêksza prawdopodobieñstwo uzyskania remisji. W nefropatii IgA wyniki s¹ kontrowersyjne i zale¿¹
od badanych populacji. W opinii autorów
powinien byæ stosowany nie jako lek ostatecznego wyboru po niepowodzeniach cytostatyków alkiluj¹cych i cyklosporyny, ale
jako terapia drugiej linii bezporednio po
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prednizonie, gdy wystêpuje czêsta nawrotowoæ zespo³u nerczycowego, steroidozale¿noæ remisji lub opornoæ na steroidy.
Przesuniêcie mykofenolanu mofetilu na pozycjê przed cyklosporyn¹ i cytostatykami
alkiluj¹cymi uzasadnia korzystniejszy profil
bezpieczeñstwa tego preparatu, a przede
wszystkim fakt, ¿e jest pozbawiony nefrotoksycznoci, obci¹¿aj¹cej stosowanie inhibitorów kalcyneuryny. O ostatecznej roli
MMF w leczeniu pierwotnych glomerulopatii powinny przes¹dziæ, posiadaj¹ce dostateczn¹ moc statystyczn¹ badania z randomizacj¹. Jednak ju¿ obecny stan wiedzy
uzasadnia postulat refundacji MMF dla chorych na pierwotne glomerulopatie w celu
indukcji remisji zespo³u nerczycowego. Jest
niezrozumia³ym paradoksem, ¿e MMF staje siê bez ograniczeñ dostêpny dla tej grupy chorych dopiero po przeszczepieniu nerki, a wiêc po zniszczeniu w³asnych nerek
przez proces chorobowy.
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